મુખ્ય કચચરર: ઉદ્યોગભવન, બ્્યોક નનં ૧, નવમ્યો માળ, સચકટર-૧૧, ગાનંધીનગર-૩૮૨૦૧૧
ફ્યોન: (૦૭૯) ૨૩૨૪૩૮૪૭, ૨૩૨૪૭૩૬૬, ૨૩૨૪૦૨૫૩, ફેક: (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૬૭૯
www.ced.gujarat.gov.in Email: cor-ced@gujarat.gov.in

ઈજનચર્યો, ટેકનીશ્યન્યો, કારરગર્યો, શ્રમમક્યો, વચપાારર, સચલસમચન, મવકાસ સાધતા ખચડુત્યો, ન્યોકરર્યાત્યો, યુવાન્યો અનચ ગૃહિણીઓ...

શ નંુ આપા આપાન્યો સવતનંત્ર ઉદ્યોગ સથાપાી સવમનભ્યર થવા માનંગ્યો માંગો છ્યો ? િા... ત્યો

ઉધ્યોગસ સાહસસકત સા સ વિક સાસ ત સાલીમ (મ્યોડયયલ-૨
આપ ઉદ્યોગ સ સાહસસકત સા સ વિક સાસ સ સંસં સાન (સીઈડી) દ સાર સા શરૂ ંઈ રહલ

ઉદ્યોગસ સાહસસકત સા સ વિક સાસ ત સાલીમ ક સારાર્યક્રમમ સા સં ાં જ્યોડ સાઓ...
તા્ીમન્યો પ્રકાર અનચ સમ્યગાળ્યો:- મ્યોડ્યલ-૨ બે સપત સાહ મ સાટ પ પરાર્ય સમરની દ દિ વિસન સા ચ સારંી પ સા સંચ કલ સાકની
ગયાં જર સાતીમ સા સં ત સાલીમ ક સારાર્યક્રમ રહશે જે ે બબન સન વિ સાસી અને સ વિખચાર્યન્યો રહશે.
કા્ય્યક્રમમાનં પાસનંદ થ્યચ્ તા્ીમાથમાર્થીની ફર: ાં જનરલ જ્ સાસત/બકી/લઘયમતીન સા ભ સાઈઓ મ સાટ રૂ. ૫૦૦/-, અનયસે બય ચત
જાસત/ાં જનજાસતન સાભ સાઈઓ/બહન્યો તં સા સ વિકલ સા સંગ, મ સાજી સૈસનક મ સાટ રૂ. ૨૦૦/- (જ્ સાસતઅંગેન ય  સં પ્રમ સારપત્ર રજય
કર વિ સાન ય  સંરહશે.). આ ઉપર સા સંત અનય.જાસત તં સા અનય.ાં જનજાસતન સા ઉમે દિ વિ સાર્યો (પયરયષો્યો અને મદહલ સાઓ બન્ે) મ સાટન સા
અલ સાર દિ સા ત સાલીમ ક સારાર્યક્રમની  ફી રૂ. ૨૫/- રહશે. અરજી ફ્યોમ્ય www.ced.gujarat.gov.in ઉપારથી ડાઉન્્યોડ કરર શકાશચ.
તા્ીમન નંુ સચનટર :(અરજી ફ્યોમ્ય તથા માહિતી માટે નીચચ જણાવચ્ સનંક્ક્યોન્યો સનંપાક્ય કરવા મવનનંતી)
નનં.

કેદ્રનુનં નામ

કા્ય્યક્રમન્યો પ્રકાર

કા્ય્યક્રમના સનંક્ક

૧

ે બચખલી (ન વિસ સારી)

ટ સારબલ ઈડીપી મ્યો – ૨

.શી મેહલ
ય પટલ, ૯૫૩૭૧૩૪૧૪૩, ૮૬૯૦૮૮૨૨૯૫

૨

વર સાર સા (ત સાપી)

ટ સારબલ ઈડીપી મ્યો – ૨

શી નૈનેશ પ સારખ, ૭૫૭૪૮૫૨૨૩૯

૩

ન વિસ સારી

ાં જનરલ ઈડીપી મ્યો – ૨

શી દ દિનેશ ર્યોદહત, ૯૯૨૫૫૦૦૮૦૮

૪

ઝગડીર સા (ભરય ચ)

ટ સારબલ ઈડીપી મ્યો – ૨

શી કલર સાર પટલ, ૯૯૭૮૩૪૦૭૮૭

૫

મેઘરાં જ (અર વિલલી)

ટ સારબલ ઈડીપી મ્યો – ૨

શી ાં જગ દિીશ પ સંડં સા, ૯૪૨૭૩૬૬૩૫૫

૬

મ્યોડ સાસ સા (અર વિલલી)

ક્યોમપ્યોનનેંટ ઈડીપી મ્યો – ૨

શી પ્રસ વિર સ્યોલ સંકી, ૯૯૨૫૬૩૭૫૯૯

૭

સ વિસનગર (મહસ સાર સા)

મદહલ સા ગ સામર મ્યો – ૨

શીમતી હસયમસતબેન પટલ, ૯૯૧૩૩૯૨૦૧૯

૮

પ સાલનપયર (બન સાસક સા સંઠા સા)

ાં જનરલ ઈડીપી મ્યો – ૨

શી ભ સાસ વિન પટલ, ૮૪૬૦૫૬૩૦૦૭, ૯૪૨૮૮૪૩૦૦૭

૯

મ્યોરબી

ાં જનરલ ઈડીપી મ્યો – ૨

શી બી.ડી.ગ સામી, ૯૪૨૮૨૬૭૯૬૫

૧૦

ગોંડલ (ર સાાં જક્યોટ)

મદહલ સા ગ સામર મ્યો – ૨

શી સસદ્ધર સાાં જ ડ સાભી, ૯૩૭૭૩૨૦૮૦૧

૧૧

ગ સા સંધીધ સામ (કચ્છ)

ક્યોમપ્યોનનેંટ ઈડીપી મ્યો – ૨

શી જી વિર ચણ ચૌહ સાર, ૯૮૨૫૪૮૦૨૦૯

૧૨

જય ન સાગઢ

ક્યોમપ્યોનનેંટ ઈડીપી મ્યો – ૨

શી મહશ પ સારકર સા, ૯૯૨૪૮૭૩૧૭૨

નોંધ: ભરલ સા અરજી ફ્યોમાર્ય સ વિગત્યો સદહત ત સા.૧૧/૭/૨૦૧૬સયધીમ સા સં પરત આપ વિ સાન સા રહશે.

